JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2015. július 17. 14 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferencné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Igari Léna képviselő
Bárányos József
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Németh Tibor képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Révész Zoltán jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető
Dr. Hekman Tibor referens
Kósa László Bicske Városi Tv részéről
Nagy György Bicske Városi Tanuszoda
Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 5. napirendként
felvételre javasolja a Beszámoló a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő
Alapítvány 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést. Levételre javasolja a Bicskei
Tanuszoda nyitva tartásával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést, mivel a
Humánerőforrások Bizottság saját kompetenciájában már meghozta a döntést. Szintén
levételre javasolja a Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére indított közbeszerzési eljárás
elbírálásáról szóló előterjesztést, mivel az ajánlattevők a végajánlatot csak hétfőn tudják
benyújtani. A hétfői nap folyamán egy rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása
indokolt lesz. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a napirendet az elhangzottak alapján
elfogadja, jelezze.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
az alábbi napirendet:
Az elfogadott és tárgyalt napirend:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2015. (VII. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. július 17-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 17-i rendkívüli nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1) Beszámoló a Bicskei Baptista Gyülekezet
felhasználásáról (118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester

2014.

évi

támogatásának

2) Beszámoló a Bicskei Evangélikus Egyházközség 2014. évi támogatásának
felhasználásáról (117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3) Beszámoló a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának
felhasználásáról (119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4) Beszámoló a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
támogatásának felhasználásáról (120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
5) Beszámoló A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 2014.
évi támogatásának felhasználásáról (129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
6) A Bicskei Tanuszoda nyári karbantartási munkálatairól (122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
7) A közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséről (99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
8) A víziközmű-vagyon gördülő fejlesztési tervének 2015. évi végrehajtásáról (123.
sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
9) Maximális óvodai
előterjesztés)

csoportlétszám

túllépésének

engedélyezése

(125.

sz.
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Előterjesztő: polgármester
10) A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/290-1/2015 számú és a FEB/ 02/11401/2015 írásbeli javaslatával kapcsolatos döntések (126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
11) A 2015. augusztus 20-i ünnepség előkészítése (127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Napirend
Beszámoló a Bicskei Baptista Gyülekezet 2014. évi támogatásának felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az első öt napirendi
pont egyszerre történő ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán jegyző: a Bicskei Baptista Gyülekezet, a Bicskei Evangélikus
Egyházközösség, a Római Katolikus Egyházközösség, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
illetve a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány a 2014. évi
támogatásáról szóló beszámolót benyújtotta, a Pénzügyi Iroda megvizsgálta és rendben
találta. A bizottságok is támogatták a beszámolók elfogadását.
Pálffy Károly polgármester kéri a kérdéseket, észrevételeket. További hozzászólás
hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bicskei Baptista Gyülekezet 2014. évi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
222/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló
felhasználásáról

a

Bicskei

Baptista

Gyülekezet

2014.

évi

támogatásának

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Baptista Gyülekezet részére
nyújtott 100.000-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Napirend
Beszámoló a Bicskei
felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester

Evangélikus

Egyházközség

2014.

évi

támogatásának

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bicskei Evangélikus
Egyházközség 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
223/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Evangélikus Egyházközség 2014. évi támogatásának
felhasználásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Evangélikus Egyházközség részére
nyújtott 50.000-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Napirend
Beszámoló a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának
felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bicskei Római Katolikus
Egyházközség 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
224/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának
felhasználásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Római Katolikus Egyházközség
részére nyújtott 985.500-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Napirend
Beszámoló a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi támogatásának
felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bicske Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót
elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
támogatásának felhasználásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére nyújtott 3.690.000-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5. Napirend
Beszámoló a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 2014. évi
támogatásának felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Zenetanulás Feltételeinek
Megteremtését Segítő Alapítvány 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót
elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 2014.
évi támogatásának felhasználásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Zenetanulás Feltételeinek Megsegítését Segítő Alapítvány részére nyújtott 124.239,-Ft
vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Napirend
A Bicskei Tanuszoda nyári karbantartási munkálatairól
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta.
A bizottságok módosításokat javasoltak. Átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az
előterjesztés ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán jegyző az előterjesztés alapján épületgépészet, tágulási tartály cseréje,
uszodagépészet merülő medence keringető cseréje, festés, mázolási munkák, a
pezsgőmedence burkolatcseréje, férfi zuhanyzó összefolyó cseréje, öltözőszekrények
beszerzése, karpántok beszerzése, anyagok a tisztításhoz és impregnáláshoz, uszodatéri
reflektor cseréjére kerülne sor a felújítás során. A bizottságok módosító javaslattal éltek: A
határozati javaslat 1.1. törlésével, a 2. pontban az 1.1. pontban foglaltak szövegrész törlésével,
a 2. pont második mondatának a következők szerinti módosításával: Az önkormányzat
fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben az 1. pont szerinti munkanemekre műszakilag
egyenértékű, de olcsóbb ajánlat érkezik, úgy ezen munkanemekre külön vállalkozói
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szerződést köt. A 7. pont módosítása: a karbantartási munkák ellenőrzésére felhatalmazza
Kovács Lajos Attilát és Bálint Istvánné alpolgármestert, akik a műszaki teljesítést is igazolják.
Az összeg keretjelleggel kerülne feltüntetésre.
Pálffy Károly polgármester kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a
képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a határozatot, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Tanuszoda 2015. évi nyári karbantartási munkáiról
Bicske Város Képviselő-testülete
1. elfogadja a KEREX Bicske Tanuszoda Kft (1117 Budapest, Budafoki út 111.) által a
Bicskei Tanuszoda 2015. évi nyári karbantartási munkákra adott ajánlatát az alábbiak
szerint:
A munka megnevezése

A+D összesen ÁFA

Összesen

1

Épületgépészet, tágulási tartályok cseréje

458 532 Ft

123 804 Ft

582 336 Ft

2

Uszodagépészet, merülő medence keringtető csere

342 700 Ft

92 529 Ft

435 229 Ft

3

Festés-mázolási munkák a méretkimutatás szerint

2 011 459 Ft

543 094 Ft

2 554 553 Ft

4

Pezsgőmedence burkolat csere

691 390 Ft

186 675 Ft

878 065 Ft

5

Férfi zuhanyozó összefolyó csere

396 301 Ft

107 001 Ft

503 302 Ft

6

Karpántok beszerzése

294 500 Ft

79 515 Ft

374 015 Ft

7

Anyagok a tisztításhoz és impregnáláshoz

75 000 Ft

20 250 Ft

95 250 Ft

8

Uszodatéri reflektor csere

20 700 Ft

5 589 Ft

26 289 Ft

4 290 582 Ft

1 158 457 Ft

5 449 039 Ft

Összesen:

2. megbízza az 1. pont szerinti karbantartási és felújítási munkák elvégzésével a KEREX
Bicske Tanuszoda Kft-t (1117 Budapest, Budafoki út 111.). Az önkormányzat
fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben az 1. pont szerinti munkanemekre műszakilag
egyenértékű, de olcsóbb ajánlat érkezik, úgy ezen munkanemekre külön vállalkozói
szerződést köt.
3. az emeleti fitnesz és konditerembe öltözőszekrényeket nem szerez be, csak akkor, ha
ezen helyiségek öltözőkénti használatához az összes feltétel biztosított.
4. A kivitelezési munkákat a 2015. augusztus 21. (péntek) – szeptember 4. (péntek)
közötti, tervezett üzemszünet idején kell elvégezni.
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5. A munkák költségére keretjelleggel – bruttó 5.449.039.-Ft – a 2015. évi költségvetés
fejlesztési és pályázati tartalékának terhére biztosít fedezetet.
6. a munkálatok minimum 50%-os készültségénél 1 db résszámla benyújtását elfogadja.
7. a karbantartási munkák ellenőrzésére felhatalmazza Kovács Lajos Attilát és Bálint
Istvánné alpolgármestert, akik a műszaki teljesítést is igazolják.
8. a fizetési határidőt a számla kiállításától számított 15 napban határozza meg.
9. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Polgármester
Határidő: szerződéskötésre: 2015. július 30.

7. Napirend
A közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Átadja a szót dr. Révész
Zoltán jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán :a közvilágítási lámpatestek karbantartására kötött szerződés június 30-án
lejárt a SISTRADE Kft-vel. A vállalkozási szerződés meghosszabbításra kerülne 2015.
december 31-ig. A korábbi módosítást az indokolta, hogy folyamatban volt az
önkormányzatnak a közvilágítás korszerűsítésére egy közbeszerzési pályázata. A megkötött
szerződés nem tudott hatályba lépni, tekintettel arra, hogy a vonatkozó hitel lehívására nem
kerülhetett sor. Az OTP illetve a Fejlesztési Bank 2014. év végén már ez ügyben nem tudott
lépni. Van lehetőség ismételt hitelfelvételi kérelemmel élni újra a Kormány felé, illetve
figyelni kell a meghirdetett pályázatokra. Jelen határozati javaslat a SISTRADE Kft-vel
történő szerződés meghosszabbítását tartalmazza.
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy sikerült kedvezőbb díjat elérni a szolgáltatónál.
További hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati
javaslatot, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: A közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a Bicske Város közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó
vállalkozási szerződését a SISTRADE Kft-vel 2015. december 31. napjáig,
meghosszabbítja.
2. a vállalkozói díjat a vállalkozóval történt egyeztetéseknek megfelelően 166.580,-Ft +
Áfa/hó mértékben határozza meg.
3. felhatalmazza polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: kiértesítésre: azonnal
Felelős: jegyző

8. Napirend
A víziközmű-vagyon gördülő fejlesztési tervének 2015. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a
Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság támogatta. Átadja a szót dr. Révész Zoltán
jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy az önkormányzatoknak gördülő fejlesztési tervet
kell alkotniuk. A gördülő fejlesztési terv két részből: felújítási, pótlási, illetve beruházási
részből áll. Ezt tavalyi évben az önkormányzat jóváhagyta. Jóváhagyta a Magyar Energetikai
és Közmű -szabályozási Hivatal is. Terveztek a felújításokkal. A munkák elvégzésére a
Fejérvíz Zrt-t kérnék fel, mivel 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság.
Közbeszerzési eljárási kötelezettsége így nem áll fent a hivatalnak. Kéri a határozati javaslat
jóváhagyását.
Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait,
aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: A víziközmű-vagyon gördülő fejlesztési tervének 2015. évi végrehajtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a (rész)tulajdonában lévő víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervben 2015.
évre tervezett felújítási, pótlási és beruházási munkáinak elvégzésére, beszerzéseire
felkéri a Fejérvíz Zrt-t (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.)
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2. az elvégzendő feladatok költségére – 50 millió Ft + Áfa – a víziközmű bérleti díjának
terhére biztosít fedezetet.
3. az elvégzett feladatokat a jogszabály által előírt módon és formában a megbízott
dokumentálja, a dokumentációt az önkormányzat részére biztosítja.
4. a feladatellátás határideje 2015. december 31.
5. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: kiértesítésre: azonnal
szerződéskötésre: 2015. július 31.
Felelős: jegyző, polgármester

9. Napirend
Maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester közli, hogy a Humánerőforrások Bizottság támogatta a határozati
javaslatot. Átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán jegyző: az óvoda alapító okiratának módosítását korábban a képviselőtestület jóváhagyta. Az alapító okirat elfogadásra került a Magyar Államkincstár részéről is.
Ennek megfelelően tudják a létszámot a jogszabályban megengedett mértékkel emelni. A
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája Süni csoportjában 27 főt, a Bicske
Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Csigabiga csoportjában 26 főt, a Bicske Városi Óvoda
Kakas Tagóvodája Mókus csoportjában 26 főt javasol. Kéri a határozat támogatását.
Pálffy Károly polgármester: további hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait,
aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2015/2016.
nevelési évben az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám történő túllépését az
alábbiak szerint engedélyezi:
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

Süni csoport
Csigabiga csoport
Mókus
csoport

27 fő
26fő
26fő
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Határidő:
Felelős:

az óvodai nevelési év kezdete illetve folyamatos
az intézmény vezetője

10.
Napirend
A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/290-1/2015 számú és a FEB/ 02/1140-1/2015
írásbeli javaslatával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester közli, hogy az előterjesztést tárgyalta a Gazdálkodási Bizottság,
illetve a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság és támogatott. Átadja a szót dr. Révész
Zoltán jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a közelmúltban két javaslattal élt a Fejér Megyei
Kormányhivatal az önkormányzat felé. Július 31-i dátumot szabott a Fejér Megyei
Kormányhivatal arra, hogy a képviselő-testület vegye napirendre a kérdéseket. A jelenlegi
előterjesztés szerint a következő munkaterv szerinti ülésen kerülnének napirendre a témák.
Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait,
aki a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/290-1/2015 számú írásbeli javaslatával
kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/290-1/2015 számú írásbeli javaslatával
kapcsolatban
1. A képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/290-1/2015 számú írásbeli
javaslatát megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja
2. A képviselő-testület „a hulladékkezelési közszolgáltatásról” szóló 6/2014.(II.27.) számú
rendeletét; „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról” szóló 6/2014.(II.27.) rendeletét; és „a köztisztaságról a parkok és a fák
védelméről „szóló 32/2004.(V.1.) önkormányzati rendeletét módosítja, tekintettel az
önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 1/2012(I.27.)
önkormányzati rendeletben foglalt eljárási határidőkre.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt rendeletmódosítások előkészítésére.
Felelős: jegyző
Határidő: a munkaterv szerinti 2015 szeptember havi rendes ülés
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Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait,
aki a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1140-1/2015 számú írásbeli javaslatával
kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1140-1/2015 számú írásbeli javaslatával
kapcsolatban
1. A képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1140-1/2015 számú
írásbeli javaslatát megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja.
2. A képviselő-testület a Gazdasági Ellátó Szervezettel, mint saját alapítású költségvetési
szervvel megkötött „Együttműködési megállapodást” - mely megállapodás magában
foglalja a kóbor állatokkal valamint az állati eredetű melléktermékek elszállítására és
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladatok ellátását - a kormányhivatal
ajánlásának szakmai segédanyagában foglaltak alapján módosítja.
3. A képviselő-testület megvizsgálja egy fő gyepmester polgármesteri hivatalban történő
alkalmazásának lehetőségét. (41/1997(V.28.) FM rendelet 5. számú függeléke 3.6.
pontja szerint).
4. A képviselő-testület eleget kíván tenni az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 49§(5)-(6) szerinti rendeletalkotási kötelezettségének, mely
rendeleteket megalkotja, illetve módosítja, tekintettel az önkormányzati rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 1/2012.(I.27.) önkormányzati
rendeletben foglalt eljárási határidőkre.
5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat pontjaiban meghatározott feladatok
ellátására, valamint a szerződésmódosítások és rendeletmódosítások előkészítésére.
Felelős: jegyző
Határidő: a munkaterv szerinti 2015 szeptember havi rendes ülés

11.
Napirend
A 2015. augusztus 20-i ünnepség előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Révész Zoltán jegyző ismerteti a határozat bizottságok általi módosításait. A Himnusz, a
Székely Himnusz és a Szózat előadása közös ének keretében a Fesztivál Fúvószenekar
kíséretében történne. A szabadidős rendezvények felelőseként Sulyokné Guba Judit
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képviselőt javasolják. A családi és gyermekprogramoknál a rekeszmászás törlésre kerülne. A
költségeket keretjelleggel biztosítaná az önkormányzat.
Pálffy Károly polgármester kéri a kérdéseket, észrevételeket.
Bálint Istvánné alpolgármester az előző időszak nehézségeit elkerülve javasolja, hogy a
Művelődési Ház által megszervezett programokhoz a pénzeszközt adják át a Művelődési Ház
részére, melynek összege 618.000 Ft.
Sulyokné Guba Judit képviselő fontosnak tartja, hogy Bicske Város lakossága első kézből
értesüljön a programokról. Augusztus 20-án 9 órakor kezdődik a program. Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet és a kitüntetések átadására is ekkor kerül sor.
Délután 14 órakor Bicske Szíve Parkjában folytatódnak a programok. 14 órakor indul a
főzőverseny, szabadidős rendezvények lesznek az uszodában. A gyerekek számára egy
játékparkot hoztak létre. Különböző előadások lesznek a szabadtéri színpadon. A Bicskei
Rendőrkapitánysággal együttműködve lesz kerékpár regisztráció ezen a napon. 22 órakor
ismét tűzijáték lesz a tavalyi évhez hasonlóan. Körülbelül 2 millió forint kiadás terheli a város
büdzséjét.
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy nemcsak a díszpolgári díj, hanem Bicske
Városáért Közösségi Díj is átadásra kerül ezen a napon. További hozzászólás nélkül kéri a
képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott módosításokkal, illetve Bálint Istvánné
alpolgármester javaslatával együtt támogatja a határozatot, jelezze.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2015. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2015. augusztus 20-i ünnepség előkészítése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 20-ai ünnepi programot a
következők szerint fogadja el:
Időpont: 2015. augusztus 20. 9 óra
Helyszín: Bicske, Hősök tere
Narrátor: Janek Réka
1. Magyar és Székely Himnusz (közös éneklés a Fesztivál Fúvószenekar kíséretével)
2. Ünnepi beszéd:
Elmondja: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
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3. Új kenyér megáldása: egyházak képviselőinek egymás közötti egyeztetése alapján
4. Kitüntetések átadása: „Bicske Város Díszpolgára” cím
Bicske Városáért Közösségi Díj
5. Ünnepi műsor kíséret:
Előadja: Fesztivál Fúvószenekar
6. Koszorúzás
7. Szózat (közös éneklés a Fesztivál Fúvószenekar kíséretével)
Időpont: 2015. augusztus 20. 14 órától
Helyszín: Bicske Szíve park
14.00-20.00 Főzőverseny: Bicske Város Önkormányzata rendezésében
14.00-20.00 Szabadidős rendezvények az uszodában:
 ügyességi vízi játékok,
 családi úszóversenyek,
 vízilabda bemutató
A rendezvény felelőse Sulyokné Guba Judit képviselő.
Tulipános Népi Játékpark:
 népi játékok,
 kézművesség,
 fakörhinta,
 arcfestés,
 lufi-hajtogató bohóc
15.00-18.00 Családi és gyerekprogramok BEMKK rendezésében:
 ügyességi verseny (Rendőrség)
 könyves játszóház (Könyvtárosok)
 kézműves foglalkozások: agyagozás, szalmafonás, korona készítés, kosárfonás
 mesesátor
 Bicskei Kutyasuli bemutatója
 Gyorsasági egykerék-show (Motorosok)
16.00-20.00 Kerékpár regisztráció a Bicskei Rendőrkapitányság közreműködésével
Színpadi programok BEMKK rendezésében:
 16.00 Zabszalma trió gyermekkoncertje
 17.00 Lovász Irén népdalénekes és zenész barátai
 18.15 Király Napok / külföldi néptáncegyüttes fellépése
 19.30 Bicskei fiatal zenészeké a színpad
 20.00 Gamblers koncert
22.00 Tűzijáték Bicske Város Önkormányzata rendezésében
Költségek:
 A rendezvényre 2015. évi költségvetésben 1.500.000 Ft-ot, továbbá 500.000 Ft
fedezetet biztosít keretjelleggel a tartalékok terhére.
 618.000 Ft összeget biztosít a Petőfi Művelődési Központ részére a megszervezett
programok finanszírozása érdekében.
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Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 350 db
meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ
szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják
le az augusztus 20-i megemlékezést.
Határidő: 2015. augusztus 20.
Felelős:
Polgármester, Petőfi Művelődési Központ Igazgatója
Humánerőforrások Bizottság elnöke

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában megköszöni mindenki munkáját
és a rendkívüli nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Dr. Révész Zoltán
jegyző
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